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-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Извјештај о посјети 4. пјешадијској бригади ОСБиХ, Чапљина,
27. фебруар 2008. године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: Заједничка
комисија) посјетили су 27. 02. 2008. године 4.пјешадијску бригаду Оружаних снага БиХ у
Чапљини.
У делегацији Заједничке комисије били су: Бранко Зрно, предсједавајући, Слободан Шараба,
замјеник предсједавајућег, Мирко Околић, Хазим Ранчић, Јозо Крижановић, Иво Миро
Јовић, Адем Хускић, Винко Зорић, Драго Калабић, Душанка Мајкић, чланови, Драгица
Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник за војна и безбједносна питања, и
Јовица Катић, стручни сарадник.
Састанку са Командом, официрима и подофицирима 4. пјешадијске бригаде присуствовао је
и генерал-мајор Славко Пуљић, замјеник начелника ЗШОСБиХ.
Бригадир Ивица Јеркић, командант бригаде, у уводном дијелу поздравио је чланове
Заједничке комисије изражавајући добродошлицу и задовољство посјетом.
Бранко Зрно истакао је да је циљ посјете непосредна размјена мишљења о проблемима
транзиције, персонала и буџета, сагледавање стања у реализовању обуке. О свим овим
питањима треба разговарати отворено ради изналажења рјешења која ће ОСБиХ и Босну и
Херцеговину довести до зацртаних циљева, који су посебно актуелни пред предстојећи
Самит НАТО-а у Букурешту.
Након уводног дијела, бригадир Јеркић упознао је чланове Заједничке комисије са тренутним
стањем у 4. пјешадијској бригади, са посебним освртом на кључне одлуке везане за
реформу ОСБиХ. Потом се су својој презентацији осврнуо на сљедећа питања:
- мисију јединице,
- субординацију и структуру 4. пјешадијске бригаде,
- локације размјештаја јединица 4.пјешадијске бригаде,
- стање персонала,
- систем наоружања,
- проблеме у раду,
- планиране активности 4. пјешадијске бригаде у наредном периоду.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 28 44 62, Fax: (+387 33) 23 34 80

2

Образложио је даље тежишне задатке 4. пјешадијске бригаде, који се односе на:
-

формирање команди и јединица 4.пјешадијске бригаде,
подржавање мисије Оперативне команде ОСБиХ,
учествовање јединице у међународним операцијама подршке миру,
пружање помоћи цивилним властима у случају елементарних непогода и других
природних катастрофа,
локације размјештаја,
стање персонала,
системе наоружања по материјалној формацији.

Истакнуо је и проблеме у раду, као што су :
- неријешен статус неперспективних локација,
- превелика ангажованост припадника бригаде на обезбјеђивању тих локација,
- непопуњеност јединица војничким саставом,
- кашњења у попуни припадајућим МТС-ом.
Када су у питању планиране активности у наредном периоду, потенцирао је сљедеће
постављене циљеве:
- попуна персоналом и опремање јединица материјално-техничким средствима,
- редуковање неперспективних војних локација,
- спровођење индивидуалне и колективне обуке,
- школовање и дообука официра и подофицира, са посебним нагласком на главне
догађаје у обуци у 2008. години,
- стандардизовање за улазак у Партнерство за мир,
- учествовање у мировним мисијама,
- пружање помоћи цивилним властима у случају елементарних непогода и других
природних катастрофа.
Након излагања бригадира Јеркића отворена је расправа, прије свега о пружању помоћи
цивилним властима у случају елементарних непогода и других природних катастрофа.
Посебно се разговарало о спремности бригаде пред предстојећу туристичку сезону, с
обзиром да је бригада лоцирана у подручју гдје су учестали пожари.
Разговарано је и о попуни бригаде војничким саставом, о неповољној старосној структури
бригаде, као и о корацима које је потребно предузети у стварању услова за квалитетну обуку
и набавку потребних материјалних средстава.
Од генерал-мајора Пуљића и бригадира Јеркића затражено је да се својим предлозима
максимално ангажују у превазилажењу актуелних проблема, те да преко надлежне команде
и Министарства одбране БиХ предложе Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ
начин рјешавања актуелних проблема. При томе ће од Заједничке комисије добити сву
потребну подршку.
Након презентације, чланови Заједничке комисије присуствовали су показној вјежби која је
изведена у касарни „Божан Шимовић“, као и штабној вјежби коју су изводили припадници
јединица 4. бригаде у сарадњи са официрима Центра за мировне операције БиХ – ПСОТЦ из
Бутмира.
Члановима Заједничке комисије том приликом обратио се бригадни генерал Lollesgadr,
командант ПСОТЦ-а, који је изразио задовољство нивоом обуке официра 4. пјешадијске
бригаде. Исто тако, изразио је задовољство посјетом чланова Заједничке комисије бригади,
јер је то по његовим ријечима јединствена позитивна пракса у региону.
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Чланови Заједничке комисије обишли су дио објеката 4. пјешадијске бригаде у касарни
„Божан Шимовић“.
З А К Љ У Ч Ц И:
1. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ даје пуну подршку напорима
Команде 4. пјешадијске бригаде у извршавању постављене мисије и рјешавању
актуелних проблема;
2. Потребно је плански рјешавати актуелне проблеме, као што су проблем постојања
неперспективних локација, проблем пријема нових војника, проблем набавке
потребних материјалних средстава и рјешавања статусних питања припадника
ОСБиХ у Команди и јединицама 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ;
3. Даје се пуна подршка Команди 4. бригаде у реализацији годишњег програма обуке
који импонује озбиљношћу, професионалношћу и високим нивоом
интероперабилности са стандардима НАТО-а, што је посебно изражено током
извођења штабне вјежбе припадника бригаде са особљем Центра за мировне
операције БиХ (ПСОТЦ) из Бутмира.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

